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 محتوای نوشتاری 

 معاصر ایران تاریخ  کتاب

 1399-1400سال تحصیلی 

 بسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش متوسطه

 دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

اداره کل آموزش و پرورش استان 

 بوشهر

 

 24درس 

 

 بهرام شفیعینام طراح: 

 

 رانیا هیعراق عل یلیجنگ تحم : نوانع

 اهداف یادگیری:

 آن انیپا یو حوادث دوران دفاع مقدس و چگونگ رانیعلل حمله صدام به ا یبررس

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

ــ خیتاراکبر،یعل ،یتیوال .1 ــیس ــالم یجمهور هیعل عراق یلیجنگ تحم یاس ــر فرهنگ  ران،یا یاس دفتر نش

 .1376چاپ اول، تهران،  ،یاسالم

ـــــ  نید یهامؤلفه یبررسـ ران؛یا یاسـیسـ تحوالت خیتار ،یموسـ ،یحقانهیو فق یموسـ ،ینجف .2 ـ

معاصر  ختاری مطالعات مؤسسه دولت ــ ملت در گستره نیو تکو تمدنی ــ ران،یا یمل تیهو تیحاکم

 . 13۸1تهران، ران،یا

 جنگ، انتشارات سپاه پاسداران انقالب قاتیتحق و محمـد، آتشبس، مـرکـز مطـالعـات ـان،یدرود .3

 .1376تهران،  ،یاسالم

ـد، س ـان،یدرود. 4 جنگ سپاه پاسداران  قاتیمطالعات و تحق مرکز 5و عراق، ج، رانیدر جنگ ا یریمحم

 .137۸ ،یاسالم انقالب

ست، . 5 سا دو سهام رانیاختالفات ا یخیتار یها شهیر ;منوچهرپار شرکت  شار،  یو عراق، تهران،  انت

1370. 
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ض ،یصیحم. 6 ساله فوق ل رانیتعارض در روابط ا یها انیبن ;یمرت شگاه مف سانس،یو عراق، ر  د،یدان

13۸5. 

ــرد جهان نیدوم نیتکو ;فرد ،یدیهال .7 ــارات آگاه،  ونیترجمه هرمز هما ،یجنگ س پور، تهران، انتش

1364. 

نشر ناشر،  ،یعیترجمه احمد سم کا،یآمر ییشکست رسوا ای متیهز ;سیلوئ امیلیو و کلیما ن،یلد .۸

1362. 

 .1373جنگ، تهران،  قاتیشهر تا خرمشهر، مرکز مطالعات و تحق نیاز خون ;محمد ان،یدرود .9

ست منوچهر .10 سا دو سازمان ملل در جنگ  ;پار سهامرانیعراق و انقش  شرکت  شار,  ی, تهران,  انت

 .1371بهار 

( دفتر رانیا یاســـالم یجمهور هی) عراق علیلیو جنگ تحم تیامن یشـــورا ;, عباسینیخم یتیهدا .11

 .1370 یالمللنیو ب یاسیمطالعات س

مهر  ،یخارج استیس یو عراق، مجله رانیا یاختالف مرز یخیتار یاصغر؛ بررس ،یولدان یجعفر. 12

 .1366و آذر 

العرب، تهران، به شطو عراق راجع  رانیاختالف ا یچند درباره یقیحقا ران،یا یوزارت امورخارجه .13

 .،134۸وزارت امورخارجه، 

تهران، نشر  ب،یط رضایعل یترجمه ران،یا یاسالم یجمهور یخارج استیاهلل؛ سروح ،یرمضان .14

 .13۸3 ،ین

 :سرد مهم کاتنچکیدى 

 آغاز جنگ تحمیلی

 31 بمبارانرا  تهرانایران از جمله  شهرمناطقی از چند  ، هواپیماهای نظامی عراق1359 شهریور 

 کردند. 
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 ـــد و نیروهای ـــروع ش حمله  ایرانبه مرز های غربی و جنوبی  عراقزمینی  بدین ترتیب جنگ ش

 کردند . 

 ــئوالن ایران ــتغاالت  مردم و مس  آمادگی، برای مواجهه با تجاوز عراق  پس از انقالب، به دلیل اش

 نداشتند . 

 روشن ساختند.  دشمنان تجاوزبا صدور اعالمیه ای شجاعانه ، تکلیف همگان را در برابر  امام 

 سابقه دشمنی ایران و عراق:

 باز می گردد .  صفویان، به دوران  ایرانبا  عراقدولت مردان  سابقه دشمنی 

 را آماج حمله های خود قرار داد .   یرانا عثمانی، دولت  در دوره صفوی 

  ایرانبه خاک  عثمانیدولت  تجاوز مانعبرای حفظ تمامیت ارضــی کشــور کوشــیدند و  صــفویان 

 شدند .

 ستان  عثمانیامپراطوری  با تجزیه صرهو  موصل،  بغداد) پس از جنگ جهانی اول ( ، از ترکیب ا  ب

  عراق، کشور 

  قرارگرفت .  انگلستانتأسیس شد وزیر سلطه مستقیم 

 133۸نســـبت به بخش های غربی ایران ادعا ی واهی داشـــتند و در ســـال  ســـردمداران عراق 

 ،  قاسم عبدالکریم

  شهربا این ادعا که  عراقرئیس جمهور سمتی از خاک  خرم ست  عراقق ست به تجاوز به ایران د ا

 زد . 

 عهدنامه ( مدین  هواری بو) ایرالجز جمهور رئیسمطرح شد و با وساطت  ملل موضوع در سازمان ،

 در  الجزایر

  به امضا رسید. عراقو  ایرانبین 1353سال 

 

 علت حمله صدام به ایران بعد از پیروزی انقالب:
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 و نیروهای مسلح و بروز بحران های داخلی ،رژیم  تضعیف ارتشدر ایران و  با وقوع انقالب اسالمی

 عراق 

  قدرتهای  از این رو با حمایت فراهم شده است. تجاوز به ایرانتصور می کرد که زمینه خوبی برای

 حمله کرد  . ایرانسابق به  شورویو  انگلیس،  فرانسه،  آمریکابزرگ نظیر 

 

 های قدرتمند از عراق:حمایت دولت

 شیمیاییاز پیشرفته  ترین سالح های  درطول جنگ حمایت ازعراق افزایش یافت و صدام حسین 

 به کار برد . ایران علیهن ها را برخوردار شد و آ

 ـــت ،  جنگیکافی برای مواجهه با  آمادگیهنوز  از آن جا که ایران زمینی  نیروهایبزرگ را نداش

آن ها بخش  اســارتمردم بی گناه و  کشــتارموفق شــدند به ســرعت از مرز ها بگذرند و با   عراق

 کنند. اشغالهایی از مناطق غربی و جنوب کشور را 

   به تصــرف عراق درآمد؛  خوزســتانو  کردســتان،  ایالم،  کرمانشــاهقســمت هایی از اســتان های

 شد. محاصره آبادانو   اشغال خرمشهر
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  طی حسین به علت عدم درک صحیح از عالقه مردم به انقالب و کشور اعالم کرده بود که  صدام

 خواهد کرد . نابودجمهوری اسالمی را  روز 6

 شوندایرانیان بسیج می 

 ست تا در برابر   خمینی امام شمناز مردم خوا ستادگی  د صوص  ای کنند و فرمان داد مردم به خ

 با دشمن شوند. ییارویآماده رو جوانان

 نقش اقشار مختلف در جنگ تحمیلی:

 جنگ اعزام شدند .  یآورد ند و داوطلبانه به جبهه ها یو جوان به مراکز سپاه پاسداران رو ریپ 

 شدند . لیتبد یمردم یکمک ها یبه مراکز جمع آور مساجد 

  دندینورز غیدر یکمک به دفاع مل یبرا یکوشش چیاز ه زیزنان ن  . 

 دیدر کشور انجام یوحدت مل تیدر جنگ به تقو رانیا یدر پ یپ یها یروزیپ . 

 آبادان از محاصره خارج و خرمشهر آزاد شد .  رانیمردان ا وریهمت غ با ، 

 داد .  یبزرگ یتن به شکست ها زین ینقاط مرز هیمتجاوز در بق دشمن 

 خود به عراق  یبه کمک ها یو غرب یعرب یعراق در جنگ ، دولت ها یدر پ یپ یشــکســت ها با

 افزودند .

 صدام و حامیانش در جست وجوی چاره

 خواهی صلحندای  صدام، پی در پی عراقی ها را به عقب می راندند ،  در حالی که نیرو های ایران 

   .سر داد

 می کرد ، تحت نفوذ شرق و غرب از این  محکومکه بایداز همان آغاز حمله، صدام را  سازمان ملل

اکنون با او هم صدا شده بود و طرفین را به آتش بس ـ  نه عقب نشینی عراق  می رفت؛ کارطفره 

 کرد .ـ دعوت می

 :  را نپذیرفتند ،زیرادولت مردان ایران در ابتدا پیشنهاد آتش بس 
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. بخش هایی از ایران در تصرف عراق بود و قبول آتش بس موجب تثبیت حضور آنان در خاک 1  

 ایران می شد. 

سازی نیروهای 2   ست آورد تا به تجدید قوا و باز صتی به د صدد بود با آتش بس ، فر صدام در   .

 خود به پردازد .

ن نفر را شــهید و خانواده های زیادی را داغ دار کرده بود ، . صــدام که با حمله به ایران ، هزارا3  

 باید به عنوان آغازگر جنگ محکوم و تنبیه می شد . 

 

 حمله ی موشکی عراق به شهرهای ایران

 ـــدامدر جبهه های جنگ ، روز به روز  ایرانهای  پیروزیمردم  ایران و  مقاومت تر  نگرانرا  ص

 ایران آغاز کرد.  مردم روحیه شکستن هدفاع را با به شهرها ی بی دف موشکی حملهساخت. 

 شک ستین مو سفند  9)  تهرانعراق به  برخورد نخ  عراق( ،آغاز مرحله جدیدی از حمالت 1366ا

 به مردم بی دفاع و اماکن غیرنظامی بود .

 شک قرارگرفت و بیش از 200بیش از  شهر دزفول صابت مو سط هواپیما ،   5000بار مورد ا بار تو

 شد . اما مردم مقاوم دزفول دلیرانه ایستادگی کردند .  بمبارانراکت و توپخانه دشمن 

 ها استان سایرشرقی و غربی و  آذربایجان،   کردستان،  کرمانشاه،   ایالم،  مردم استان خوزستان 

 ال دفاع مقدس، از خاک میهن اسالمی حفاظت کردند . س۸طول  ، در 
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 ایجاد جنگ روانی توسط عراق:

 سالح  شایعهدر جنگ روانی ، با  عراق ستفاده از  شید تا  شیمیاییا شهرهای بزرگ ایران کو در 

 بود کاهش دهد .  مردمی های حمایتدفاعی و قدرت جمهوری اسالمی را که  مرکزی هسته

 های بسیاری به شهرهای ایران پرتاب کرد و استفاده از گاز های  موشک، عراق  شهرها طی جنگ

 در جبهه های جنگ را در پیش گرفت .  شیمیایی

 آمد . صدامرسماً به کمک نیروهای  در چنین شرایطی آمریکا 

 1367ایران در تیرماه  مسـافربریو هدف قرار دادن هواپیمای  فارس خلیججنگی به  اعزام ناوگان 

 آمریکایی ها بود .  ناجوانمردانه اقداماتجمله از 

 59۸قطعنامه ی 

 قبوالند .  ایبا اقدامات خود ، متجاوز بودن عراق را به دن رانی، وزارت خارجه ا یالملل نیدر عرصه ب

 سال پس از شروع جنگ صادر شد. 7،  1367 رماهیسازمان ملل، در ت 59۸نامه قطع
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مورد توجه قرار گرفت:  59۸دو خواسته ایران در قطع نامه 

. عقب نشینی به مرز های بین المللی پس از آتش بس 1

. تعیین متجاوز 2

شروع مذاکرات صلح:

 سال طول کشید . 2دو کشور شروع شد و قریب  خارجه وزرایبین  مذاکرات

 1975راجرای قرارداد مرزی ســال در حفظ حقوق خود در اروند و پافشــاری ب با ایســتادگی ایران 

 مذاکرات

  به پایان رسید .  ایران پیروزیبا

 به اعتبار قرارداد ایران )آقای هاشــمی رفســنجانی (  جمهور رئیسطی نامه ای خطاب به  صــدام ،

 1975سال 

   در اروند رود به عنوان مرز آبی دو کشور تثبیت شد.  تالوگ خط) الجزایر ( صحه گذاشت و

امام خمینی و رهبری آیت اهلل خامنه ایارتحال 

به ملکوت اعال پیوست .136۸خردادماه 14در شب  ایران اسالمی جمهوری گذار روح بلند بنیان

 ـــرت  رهبری خبرگانامام ، مجلس  بعد از ارتحال را به رهبری انقالب  ای خامنه اهلل آیت، حض

برگزید . 

ای به رهبریاهلل خامنهیتعلل انتخاب آ

شایستگی علمی و مراتب تقوای آیت اهلل خامنه ای   ـ

سابقه طوالنی متابعت و همراهی ایشان با امام خمینی  ـ

توانمندی های مدیریتی در دو دوره ریاست جمهوری   ـ

اعتماد  به استمرار جمهوری اسالمیباعث شد نگرانی از فقدان امام بر طرف و نسبت  رهبر انتخاب

گردد.
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 ـــرت آیت اهلل یانات خود اعالم نمود ،  خامنه ایحض مام راهو  هدفدر اولین پیام و ب را دنبال  ا

خواهیم کرد. 

ـــتمرار و ادامه انقالب تاکید  ای خامنه اهلل آیتبا  بیعتپس از رحلت امام  با  مردم ایران بر اس

کردند.

 سؤاالت متن:

چه حادثه ای رخ داد ؟ / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه 1359در سی و یک شهریور ماه   -1

تاریخی و چگونه آغاز شد؟ 

سابقه دشمنی دولتمردان عراق با ایران چگونه آغاز شد ؟ -2

کشور عراق چگونه تأسیس شد ؟ -3

عبدالکریم قاسم رئیس جمهور وقت عراق چه ادعایی نسبت به خاک ایران داشت ؟ -4

چگونه حل شد ؟ 1353اختالف عراق و ایران در سال  -5

دولتمردان عراق پس از پیروزی انقالب اسالمی به چه گمانی به ایران حمله نمودند ؟ -6

ردار بود ؟عراق در جنگ علیه ایران از حمایت چه کشورهایی برخو -7

ارتش عراق در روزهای آغاز جنگ کدام مناطق ایران را تصرف نمود ؟  -۸

چرا صدام حسین ، پس از حمله به ایران، اعالم کرد که طی شش روز جمهوری اسالمی ایران را -9

نابود خواهد کرد ؟ 

امام خمینی برای مقابله با تهاجم عراق به ایران چه اقدامی انجام دادند ؟ -10

اقدامات مردم در مقابل دشمن متجاوز عراق را بنویسید. -11

چرا صدام حسین پس از مدتی از شروع جنگ ندای صلح خواهی و مظلوم نمایی سر داد؟ -12

چرا جمهوری اسالمی ایران ، پیشنهاد صلح صدام حسین را نپذیرفت ؟ -13


